
دو هفته نامه
فرهنگی- ورزشی

سال چهارم
شماره 68

هفته چهارم دی ماه 1393
4 صفحه

200 تومان

نشان منافق سه چیز است:
 1 - سخن به دروغ بگوید. 2 - از وعده 
تخلف کند.3 - در امانت خیانت نماید. 

حدیث از حضرت رسول اکرم )ص(

مدیر تبلیغات جشنواره:

مردم از روزنامه ها، بیلبورد های سطح 
شهر و صدا و سیمای مرکز استان اخبار 

جشنواره را دنبال کنند.

دبیر هیات ورزش های همگانی استان:

پیاده روی 26 بهمن ماه از ابتدای محور 
گردشگری هفت باغ تا کیلومتر 3 این محور 

در ساعت 9 صبح برگزار خواهد شد. 

دبیر کمیته ی مالی و مسوول هماهنگی جشنواره:

کرمانی ها منتظر خودروی لیفان 620، 
چندین دستگاه لپ تاب و صد ها جوایز 

نقدی دیگر باشند.

دبیر اجرایی جشنواره:

از بیست و ششم بهمن ماه روحیه ی نشاط 
و شادابی را در بین خانواده های کرمانی 

افزایش خواهیم داد.

پورابراهیمی خبر داد:

شرکت مس 
در آستانه 
ورشکستگی

عطاپور شهردار کهنوج: 

 ادارات کهنوج بالغ 
بر 5 میلیارد تومان

به شهرداری 
بدهکارند

صفاهانی دبیر حزب مردم ساالری 
در کرمان: 

باید امید 
را به مردم 
برگردانیم

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 4

با تشکر از ارشاد
چهار ساله شدیم!

اوایل سال نود بود که با محمد نصیری، 
قهرمان آسیا و جهان- ورزشکار موفق 
اســتان و کشورمان- اســم »جسم و 
اندیشــه« را برای اخذ مجوز نشریه به 
اداره ارشــاد ارائه دادیم و آذرماه همان 
سال نشریه جسم و اندیشه به خانواده 
مطبوعــات کرمــان پیوســت. خدا را 
ســپاس که در سه سال گذشته به جز 
مســائل مالی، مشکل خاصی نداشتیم 
و شاید تنها مشــکلمان انتصاب مدیر 
مســئول به نایب رییســی فدراسیون 
بدن سازی ایران بود که با رفتن وی به 
پایتخت کمی از حمایت هایش کاسته 
شد؛ اما با ارتباط خوب توانستیم خود 

را سرپا نگه داریم.
از اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان تشــکر ویژه ای داریــم که با 
حمایت نکردن! از جسم و اندیشه چه 
در »دولت مهــرورز« و چه در »دولت 
تدبیر و امید« باعث شــد که نشریه ما 
زیر بار مشــکالت مالی، قوی تر شود و 

امید به آینده ای بهتر داشته باشیم.
تشــکر ویژه ای هم داریــم از مدیران 
روابــط عمومــی ها به ویــژه »هادی 
طالبی« مدیــر روابط عمومــی اداره 
کل ورزش و جوانــان اســتان کرمان 
که همکاری متقابل با نشــریه جسم و 
اندیشه داشته اند. همچنین از همکاران 
مان یاسر سیستانی نژاد، رضا عبادی، 
مســعود فرقانی عزیز کــه با کمترین 
چشــم داشــتی ما را یاری می نمایند 

کمال تشکر را دارم.
در پایان هــم از مدیریت و پرســنل 
چاپخانــه کرمان ترســیم که جســم 
و اندیشــه را با بهتریــن کیفیت و به 
موقع چاپ می کنند، نهایت تشــکر را 

می نمایم.

سرکار خانم اعظم ابراهیمی
انتصاب شایسته جناب عالی را به نایب رییسی بانوان هیات 

بدنسازی و پرورش اندام استان تبریک گفته و ازدر گاه ایزدمنان 
مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از 

توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ورزش مسالت دارم.
علیرضا صادقی،دبیر هیات ورزش های رزمی استان کرمان

جناب آقای محمد رضا رفیعی
رئیس هیات بدن سازی و پرورش اندام شهرستان رفسنجان

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
می نمایم، از درگاه خداوند متعال  برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.
محمد نصیری، نایب رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران

جناب آقای محمد رضا رفیعی
رئیس هیات بدن سازی و پرورش اندام شهرستان رفسنجان

مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
می نمایم، از درگاه خداوند متعال  برای شما و سایر بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.
کامران صنعتی، رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام  استان کرمان

سرکار خانم اعظم ابراهیمی
انتصاب شایسته جناب عالی را به نایب رییسی بانوان هیات 

بدنسازی و پرورش اندام استان کرمان تبریک گفته و ازدر گاه 
ایزدمنان مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و 

مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ورزش مسالت دارم.
پریسا عربپور، نایب رییس هیات ووشوی استان کرمان

جسم و اندیشه-عذرخواهی؛ واژه ای که 
ایرانی هــا و یا به عبارت بهتر مســئوالن 
ایرانی با آن بیگانه اند و بعید اســت از آن 
استفاده کنند.اســتفاده از این عبارت و یا 
هــر عبارت دیگری با ایــن مضمون آنقدر 
بی ســابقه بــوده که اگر فــردی به دلیل 
ضعف مجموعه تحــت مدیریتش از مردم 
عذرخواهــی کند با تحســین جامعه روبه 
رو می شــود. در جریان توزیع ســبد کاال 
در اوایل دولت یازدهم، حســن روحانی به 
دلیل مشکالت در توزیع سبد کاال از مردم 
عذرخواهــی کرد و این کار او باعث شــد 
انتقادات مخالفان تندروی او تحت الشعاع 
قرار گیرد.حاال با گذشــت تقریباً یکسال از 
آن اتفاق، این بار مســؤولی دیگر در زمینه 
ای متفاوت از مردم عذرخواهی کرده است.

رضا یوســف آبادی سرپرست خوشنام تیم 
فوتبال مس یا سرپرســت ســابق مس، به 
دلیل نتایج ضعیف و عملکرد بد این تیم در 
نیم فصل اول لیگ یک از مردم و هواداران 
مس عذرخواهی کرده اســت. عملی که تا 

کنون از کمتر کسی سر زده است.
رضا یوســف آبادی از معدود مسئوالنی 
است که در کرمان ســابقه خوبی دارد چه 
به لحاظ مدیریتی و چه به لحاظ برخورد با 
مردم.افرادی که در دوران حضور او به عنوان 
معاون تربیت بدنی کرمان به دفتر او رفته اند 
برخورد خوب او را تأیید می کنند.به طوریکه 
وقتی وارد دفتر او می شــدی انگار رئیسی 

وجود نداشــت و او همواره کنار فرد مراجعه 
کننده می نشســت و نه درمقابلش و پشت 
میــز. در کنار همه این خصوصیات اخالقی، 
فراموش نکنیم که او در کشتی هم کارنامه 

مثبتی دارد.
یوســف آبادی در دوران قدرت مس هم 
در این باشــگاه فعال بوده و رسانه های غیر 
کرمانی، او را از اتفاقات بازی مس و صبا به یاد 
می آورند.زمانی که داور بازی آنقدر بد عمل 
کرد که یوسف آبادی برای دفاع از تیم مس 
تمام توانش را بکار بست.در زمان حضور او در 
مس به عنوان سرپرست، نه لیدری مربی را 
کتک می زد و نه بازیکنی از مس در خیابان 

های شهر عربده کشی می کرد.
یوسف آبادی حاال با تغییرات مدیریتی به 
احترام نژادزمانی از سمت خود استعفا داده 
تا مدیران جدید دستشــان در انتخاب افراد 
موردنظر خود باز باشــد.او برخالف دیگران 
نه به پســت و مقامش چســبید و نه بدون 
پاسخگویی به مردم خود را از مس جدا کرد. 
یوســف آبادی در حالی از مردم عذرخواهی 
کرد که عمالً نقش او در ناکامی مس خیلی 
کمتر از مدیرعامل و سرمربی و بازیکنان بوده 
اســت و با این کار نشان داد در زمان ناکامی 
هم می تــوان محبوب مردم مانــد. ارتباط 
صمیمانه یوســف آبادی با مردم و رسانه ها 
نیزستودنی است. به ویژه عذرخواهی او قابل 
ستایش است. باشد که فرهنگ عذرخواهی 

در جامعه ما جا بیفتد. 

برای بزرگ مردی که از مردم عذرخواهی کرد

اخالق پهلوانی
ماندگار است

 ایجاد محور گردشگری هفت باغ 
ای  اتفاقات خجسته  از جمله  علوی 
مردی  استانداری  دوران  در  که  بود 
خدوم صــورت گرفت. پروژه ای که 
استاندار  مرعشــی،  حسین  سید 
ســابق کرمان، روزگاری آن را آغاز 
کرد پــس از ورق خوردن برگ های 
زیــادی از تاریخ، امــروز با همت 
خصوصی  بخش  گذاران  ســرمایه 
به یادگاری جاودان بدل شده است. 

باغ  بدون شــک هفــت  امــا 
گردشگری  جاذبه های  از  علوی یکی 
شهر کرمان است که با مجهز بودن 
به 19 رســتوران و تــاالر میهمانی 
باشــگاه   3 پرندگان،  بــاغ  فعال، 
اســب ســواری، مرکز همایش ها، 
نیاز  مورد  امکانات  زنان،  بیمارستان 
برای تور های ســافاری، موزه ی یخ، 
رستوران  گردان،  رســتوران های 
دیگر  و  کارتینگ  پیســت  هوایی، 
مراکز گردشــگری به زودی تحولی 
بزرگ را در فرهنگ و اقتصاد کرمان 

به وجود خواهد آورد.
امــا اتفاق خجســته ی دیگری 
نیز در راه اســت. هیــات مدیره و 
ســرمایه گذاران محور گردشگری 
هفت باغ علوی با احســاس نیاز و 
دغدغه مندی قابل تقدیری تصمیم 
گرفته اند جشنواره ای تحت عنوان 
»جشنواره ی هفت باغ علوی« برگزار 
کننــد تا ضمن افزایــش روحیه ی 
خانواده های  بین  در  نشاط  و  شادی 
کرمانی، وضعیت اقتصاِد گردشگری 

استان را نیز بهبود بخشند.

از این رو هفته ی گذشته نشستی 
برگزار شد و چرایی و چگونگی ابعاد 
به  این رخداد مسرت بخش  مختلف 
استان  مطبوعات  اهالی  نظر  و  سمع 

رسید.
ایجاد روحیه ی شور و نشاط

در این نشســت مهنــدس حمید 
رضــا تفاهمــی، مدیــر جشــنواره ی 
هفت باغ علوی، بــا اعالم این خبر که 
جشنواره ی مذکور به مانند جشنواره ی 
بم و جشــنواره ی تابســتانی کیش در 

شــرایطی مطلوب برگزار خواهد شد، 
باغ  افزود: هــدف جشــنواره ی هفت 
علوی ایجاد روحیه ی شــور و نشاط در 
بین خانواده ها و جوانان کرمانی است و 
امیدوارم با اندیشیدن تمهیداتی بتوانیم 

در ســال های آینده این جشنواره را در 
فصل مناســب تری برگزار و به تبع آن 
گردشگران بیشتری را به استان کرمان 

جذب کنیم.
نخستین دوره،استانی خواهد بود

دوره ی  نخستین  تفاهمی گستره ی 
جشــنواره ی هفت باغ علوی را استانی 
عنوان کرد و گفت: این جشنواره مقدمه 
ای برای معرفی جاذبه های گردشگری 
اســتان به تمام کشور و یا حتی منطقه 

است و برای رســیدن به چنین چشم 
اندازی ســعی شــده اســت حداکثر 
امکانات در کنار بســته های تشــویقی 
تدارک دیده شود تا اشتیاق مردم برای 

بازدید از جشنواره افزایش یابد.

منتظر دیدار شما در پیاده روی 
عظیم خانوادگی هستیم

تفاهمی با انتقاد از عدم وجود شور و 
نشاط کافی در بین خانواده های کرمانی 
به نخستین مرحله ی جشنواره ی هفت 
بــاغ علوی اشــاره کرد و افــزود: این 
جشــنواره از 26 دی ماه با پیاده روی 
عظیم خانوادگی شــروع می شود و بی 
شــک حضور گســترده ی همشهریان 
عزیز باعث باالرفتن میزان احساس سر 

زندگی در جامعه ی کرمان خواهد شد.
در همین راستا محمد زند وکیلی، 
دبیر هیات ورزش های همگانی استان، 
نیز بر لزوم حضور پر شور مردم در این 
همایش فرح بخش تاکید کرد و گفت: 

برگه های قرعه کشی یک ساعت قبل از 
آغــاز همایش پیاده روی توزیع خواهد 
شــد و عالقــه مندان عالوه بــر انجام 
ورزش، شانس این را خواهند داشت تا 
در قرعه کشی جوایز متنوع نیز شرکت 

کنند.
لیفان 620

هنگامی که گســتره و نــوع جوایز 
اهدایی این جشنواره را از مسووالن ذی 
ربط جویا شدیم حمید رضا ایرانمنش، 

دبیر کمیته ی مالی و مسوول هماهنگی 
داد:  پاســخ  ایــن چنین  جشــنواره، 
جوایز بــه واقع باور نکردنی هســتند. 
بــا رایزنی هایی که داشــته ایم در این 
جشنواره یک دســتگاه خودروی لیفان 

620، چندین دســتگاه لپ تاپ، ده ها 
سکه ی بهار آزادی و صد ها جوایز نقدی 

دیگر اهدا خواهد شد.
ایرانمنــش در توضیــح چگونگــی 
شــرکت مــردم در قرعه کشــی ها نیز 
افزود: عالوه بر قرعه کشــی انجام شده 
در انتهای هر بخش، در پایان اردیبهشت 
ماه که اختتامیه ی جشــنواره ی هفت 
باغ علوی برگزار می شــود یک بار دیگر 
تمام شــرکت کنندگان در قرعه کشی 

بزرگ یک دستگاه خوروی لیفان 620 و 
دیگر جوایر نفیس شرکت داده می شوند 

و شانس برنده شدن خواهند داشت.
حال مسابقه ندارید؟! نگران 

نباشید!

ایرانمنــش در ادامه مــژده ای نیز 
داشت.  بازدیدکنندگان جشنواره  برای 
وی گفت: بــه ازای هر 20 هزار تومان 
خریــد از رســتوران های هفت باغ یک 
کارت شــرکت در قرعــه کشــی بــه 
بازدیدکنندگان هدیه داده خواهد شد تا 
در این روند عالوه بر شرکت کنندگان 
در مســابقه، این عزیزان نیز بتوانند در 
قرعه کشی بزرگ جشنواره ی هفت باغ 

علوی سهیم باشند.

دیار کریمان به فرهنگ، هنر و 
ورزش شهره است

این نشســت ســعیده  ادامه ی  در 
جشــنواره ی  اجرایی  دبیر  موســوی، 
هفت باغ علوی، دیــار کریمان را دیار 

فرهنگ، هنر و ورزش نامید و گفت: در 
ســال های اخیر میزان شادابی و نشاط 
در میان کرمانیان کاهش یافته است و 
در این شــرایط باید جوانان را به جای 
کشیدن قلیان، به شــرکت در چنین 

جشنواره هایی دعوت کنیم.
منتظر 5 مرحله ی دیگر جشنواره 

نیز باشید
موســوی بــه دیگــر بخش هــای 
جشــنواره ی هفت باغ علوی نیز اشاره 

کرد و گفت: هفدهم بهمن ماه امسال تور 
سافاری در کیلومتر ده محور گردشگری 
هفت باغ، بیســت و چهــارم بهمن ماه 
جشــنواره ی دومیدانی و اسب سواری 
در کیلومتــر دوازده ی محور، چهادهم 
و پانزدهم اسفند ماه جشنواره ی پخت 
شــیرینی، 21 فروردین ســال آینده 
جشنواره ی غدا در کیلومتر 14  محور 
و در مجموعه ی پدیده ی کویر و یازدهم 
دوچرخه  جشــنواره ی  نیز  اردیبهشت 
سواری خانوادگی و ورزش های تفریحی 
در پــارک الله برگزار خواهد شــد. در 
ضمن اختتامیه ی جشنواره ی هفت باغ 
علوی را نیز در اردیبهشــت سال آینده 

برگزار خواهیم کرد.
تفریحی خانوادگی

در ادامه ی این نشســت محمد زند 
وکیلی،دبیر هیات ورزش های همگانی 
اســتان، از مشــارکت و حمایت همه 
جانبــه ی این ارگان در جشــنواره ی 
هفــت باغ علــوی خبــر داد و گفت: 
جشنواره ی دوچرخه سواری به صورت 
خانوادگــی برگزار می شــود و ســن، 
جنسیت و نوع دوچرخه به هیچ عنوان 

مطرح نخواهد بود 
خبر های بعدی 

را از کجا پیگیری کنیم؟
در پایــان نیز نوبت بــه منصور زند  
وکیلی، مدیر تبلیغات جشنواره، رسید 
تا راه های پیگیری اخبار جشنواره را با 
همشهریان در میان بگذارد. زند وکیلی 
گفت: مــردم از روزنامه ها، بیلبورد های 

سطح شــهر و صدا و ســیمای مرکز 
استان به دنبال اخبار جشنواره باشند. 
در ضمــن بــه زودی ویژه نامــه ای با 
تبلیغاتی  شرکت های  از  مساعدت یکی 
منتشــر خواهد شــد که بــه صورت 
تفصیلی اهداف و برنامه های جشنواره ی 

هفت باغ علوی را تشریح می کند.
با تشکر از علی عباسنژاد سردبیر 
هفته نامه همراه که متن فوق را
آماده و تنظیم نموده است.

مدیر جشنواره ی هفت باغ علوی:

ایجاد روحیه ی شور و نشاط در خانواده ها هدف جشنواره می باشد
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اخبار كوتاه 
نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس خبر داد:

شرکت مس در آستانه ورشکستگی
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســامی گفت: اگر شرکت مس 
اصاحات الزم را انجام ندهند بزودی در صحن علنی از وضعیت تخلفات اقتصادی مس 

پرده بر خواهم داشت.
دکتر محمد رضا پورابراهیمی در جمع اعضای کانون بینش اهلبیت رفسنجان افزود: 
در طول سالهای گذشته شرکت ملی مس به 2 تا ۳ برابر ظرفیت افزایش پیدا کرد که 
این ظرفیت باید بیکاری در این منطقه را پر می کرد. وی اظهار کرد: تأســف بار است 
بگویم مسئولینی که در انتهای دولت احمدی نژاد در این مجموعه مسئولیت گرفتند؛ 
عملکردشان منجر به تخلفات 1۸00میلیاردی گردید. پورابراهیمی تصریح کرد : جریان 
امروز هم نگران کننده است شرکتی که یک میلیارد بدهی نداشته االن بیش از 2 هزار 
میلیارد بدهی به بانک ها با نرخ 2۷ درصد دارد، نگران ورشکستگی شرکت مس هستیم. 
نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بی تدبیری 
در این شرکت موج می زند و فروش شرکت به کمترین میزان رسیده است خاطرنشان 
کرد: شرکت مس به روش های غیر کارشناسی و غیر منطقی فروش را انجام می دهند، 
اگر اصالحات الزم را انجام ندهند بزودی در صحن علنی از وضعیت تخلفات اقتصادی 
مس پرده بر خواهم داشت. وی خاطر نشان کرد: سوء مدیریت در بعضی از جاها با هدف 
یا بدون هدف، مغرضانه و برنامه ریزی شده یا به دلیل سوء مدیریت قابل قبول نیست. 
پورابراهیمی با بیان اینکه قرار دادهای شرکت مس مبهم هستند؛ گفت: مدیران، طرح 
های توسعه ای و چند مجموعه را سامان دهی کنند و قیمت های صادراتی را مشخص 

و ترازهای صادراتی خود را اعالم کنند./ایسنا

مدیرعامل جمعیت هال احمر استان کرمان:

 اطاع رسانی مناسب موجب افزایش داوطلبان 
جمعیت هال احمر می شود

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان کرمان گفت: اطاع رسانی مناسب، حضور 
جمعیت هال احمر در جامعه را ملموس تر می کند و داوطلبان این جمعیت را افزایش 

می دهد.
علی گنج کریمی در آیین تودیع و معارفه مسوول روابط عمومی جمعیت هالل احمر 
اســتان کرمان افزود: اطالع رسانی مناسب از خدمات جمعیت هالل احمر موجب می 
شــود مردم ضرورت آمادگی در مقابل حوادث را هرچه بیشتر حس کنند و بدانند که 
ایــن جمعیت همواره برای ارایه خدمات در زمان وقوع حوادث آمادگی کامل دارد. وی 
خاطرنشان کرد: روابط عمومی در جمعیت هالل احمر عالوه بر فعالیت های عادی که 
در تمامی سازمان ها جریان دارد، در زمان وقوع حوادث نیز باید آماده و مهیا باشد تا در 
زمان بروز حوادث با دقت، شــفافیت و سرعت، اطالعات مورد نیاز را به مردم و خانواده 
حادثــه دیدگان ارایه کند. وی گفت: روابط عمومی جمعیت هالل احمر در زمان های 
عادی نیز در حوزه اطالع رسانی به منظور فرهنگ سازی به منظور پیشگیری فعالیت 
دارد زیرا هرچه فرهنگ سازی بهتری انجام شود، در زمان بروز حوادث شاهد خسارات 
کمتری خواهیم بود. در این آیین از خدمات و تالش های 25 ساله موسی نگارستانی 
مدیر ســابق روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمان تقدیر و فرشید واحدی 
به عنوان مدیر جدید روابط عمومی این جمعیت معرفی شد. نگارستانی از این پس در 
سمت سرپرست جمعیت هالل احمر شهرســتان راور فعالیت می کند. همچنین در 
این آیین جانشین جمعیت هالل احمر استان کرمان و معاون درمان و توانبخشی این 

جمعیت معرفی شدند./ایرنا

عضویت حسین شهابی
در شورای مرکزی خانه های مطبوعات کشور

اولین دوره انتخابات شــورای مرکزی خانه های مطبوعات کشــور با حضور 
انتطامــی معاون مطبوعاتی  و محرابی مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسامی و نمایندگانی از خانه های مطبوعات سراسر ایران در محل موسسه 

مطبوعاتی نشرآوران تهران برگزار شد.
انتظامی در این نشســت اظهار داشــت: انتظار داریم تا شورای مرکزی خانه های 
مطبوعات کشور که امروز تعیین شده اند ضمن نظارت بر اعطای یارانه ها به مطبوعات؛ 
و رونــد توزیع آگهی های دولتی ؛این معاونت را در جهت تحقق بیمه ی اعضای خانه 
های مطبوعات و مسایل آموزشی و رفاهی و مشاوره های الزم در زمینه ی مجوزهای 
جدید به رســانه ها کمک نمایند. گفتنی است در اولین دوره انتخابات شورای مرکزی 
خانه های مطبوعات ایران در بخش مدیران مســئول مصطفــی کواکبیان و فریدون 
معتمدیان )روسای هیات مدیره خانه های مطبوعات سمنان وکرمانشاه(هریک با کسب 
1۳ رای؛ در بخش سرپرستی روزنامه های سراسری حسین شهابی رییس هیات مدیره 
خانه مطبوعات کرمان با کســب 2۳ رای؛ در بخش روزنامه نگاران کیانوش رســتمی؛ 
محمود محمودی و علی هوشمند به ترتیب با 24؛1۸و16 رای ؛ در بخش خبرگزاریها 
کاظم شاملو با 20 رای و مهدی جهاندیده ومحمد کمالی به ترتیب 16 و15 رای بعنوان 

بازرسان قانونی خانه های مطبوعات ایران به مدت یک سال؛ انتخاب و معرفی شدند.

عطاپور شهردار کهنوج: 

 ادارات کهنوج بالغ بر 5 میلیارد تومان
به شهرداری بدهکارند

 شــهردار کهنوج  ضمن اظهار گله مندی از ادارات  کهنوج، گفت: از نظر اخاقی 
صحیح نیست که قشر ضعیف جامعه عوارض خود را به موقع و سر وقت پرداخت نمایند 

اما در مقابل ادارات به شهرداری بدهکار باشند.
 عطاپور  افزود: شــهرداری با هزینه شــهروندان اداره می شود و دولت بابت هزینه 
های جاری، مبلغی به شــهرداری پرداخت نمی کند. بنابراین به لحاظ قانونی و شرعی 
و اخالقی صحیح نیســت که قشــر ضعیف جامعه عوارض خود را به موقع و سر وقت 
پرداخت نمایند اما در مقابل ادارات به شــهرداری بدهکار باشند. شهردار کهنوج اظهار 
امیدواری کرد: چناچه ادارات کهنوج این بدهی را به شــهرداری پرداخت نمایند شهر 
کهنوج متحول و آباد خواهد شــد. وی افزود: ادارات کهنوج بالغ بر 5 میلیارد تومان به 

شهرداری بدهکارند.

مدیرکل ثبت اسناد و اماک کرمان تاکید کرد:

لزوم همکاری دفاتر اسناد رسمی
در تحقق ثبت نوین

مدیرکل ثبت اسناد و اماک استان کرمان بر لزوم همکاری و نقش مهم دفاتر اسناد 
رسمی در تحقق ثبت نوین تاکید کرد.

رضا طالبی زاده در حاشیه سفر به بم در دیدار با سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج 
و طالق این شهرســتان اظهار کرد: سازمان ثبت در چند سال اخیر تحوالت عظیمی 
را پشت سر گذاشته و به سرعت در حال گذر از ثبت سنتی به ثبت نوین است. وی با 
بیان اینکه این تحول بدون همکاری و کمک سران دفاتر ممکن نبود، ادامه داد: استقرار 
ســامانه هایی مانند ثبت آنی معامالت و سامانه دفاتر ازدواج و طالق از جمله اقداماتی 
بود که بدون همکاری و تعامل سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق ممکن نبود 
که استمرار چنین همکاری به افزایش میزان رضایت مندی مردم از خدمات ثبتی منجر 
خواهد شــد. طالبی زاده تصریح کرد: مسئله ای که در حال حاضر ادارات ثبت اسناد و 
امالک و کارکنان این دستگاه باید به آن توجه کنند، حفظ اقتدار و ارتقاء جایگاه سازمان 
ثبت در ســطح جامعه و بین مردم است و دفاتر اسناد رسمی به عنوان پیشخوان ارائه 
خدمات ثبتی به مردم نقش مهمی در این زمینه دارند. مدیرکل ثبت اســناد و امالک 
استان کرمان در ادامه گفت: در حال حاضر امنیت شهرستان بم با تالش های مراجع 
انتظامی و امنیتی و تشکیالت قضایی وضعیت مناسبی دارد لیکن در حوزه ثبت اسناد و 
امالک هم نیازداریم که ادارات ثبت در شهرستان های فاقد اداره ثبت اسناد و امالک راه 
اندازی شود که مقرر گردیده فرمانداری ها زیرساخت این امر را در اختیار ما قرار دهند 

و شاهد راه اندازی ادارات ثبت در این شهرستان ها باشیم./ایسنا

برگزاری همایش دختران مهر در بهزیستی کرمان
همایش دختران مهر به مناسبت میاد پیامبر گرامی اسام )ص( در بهزیستی کرمان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی اســتان، در این مراسم که با حضور 
دختران مراکز شبه خانواده بهزیســتی کرمان برگزار شد، مدیرکل بهزیستی با اشاره 
به اینکه فرزندان بهریســتی مایه افتخار سازمان هستند گفت: موفقیت ها و افتخارات 
فرزندان بهزیســتی در عرصه های مختلف ورزشی، علمی، اجتماعی و هنری نشان از 
پشــتکار و همت این عزیزان برای پیمودن پله های پیشرفت دارد. عباس صادق زاده 
افزود: اقدامات بهزیســتی و تالش های مدیران و مربیان مراکز به منظور فراهم کردن 
شرایط و امکانات رفاهی برای فرزندان است که باید همواره قدردان تالش های مربیان 
خود باشید. این مراســم با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری توسط دختران مراکز 
بهزیستی همراه بود و به مناسبت میالد پیامبر )ص( به تمامی دختران مراکز هدیه ای 
از سوی مدیرکل اهدا شد و فرزندان دختر مراکز شبه خانواده ساعاتی را در فضای شاد 

جشن گرفتند./ایرنا

پورابراهیمی نماینده مردم شهرستان های کرمان و راور :

خوشه های صنعتی فرصت مناسبی جهت
سرمایه گذاری در منطقه می باشند

در دیداری که با حضور نماینده مردم شهرســتان های کرمان وراور با مدیرعامل 
شرکت شهرکهای صنعتی کرمان انجام شــد بر ورود بخش خصوصی به پروژه های 

تصفیه خانه های فاضاب شهرکهای صنعتی تاکید شد .
محمــد رضا پورابراهیمی نماینده مردم شهرســتان های کرمــان و راور گفت: با 
توجه به مشــکل کم آبی اســتان و نیاز صنعت به آب ، بهتر اســت بخش خصوصی 
در زمینه اســتحصال آب سرمایه گذاری کند تا مشــکل صنعت نیز حل شود. وی 
ضمن اشــاره به وضعیت شــهرک صنعتی راوردر زمینه توسعه و اشتغال بیان کرد : 
خوشــه های صنعتی فرصت خوبی برای سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی می باشند 
و با راه اندازی خوشــه صنعتی فرش دستباف، زمینه توسعه بیشتر فراهم می شود. 
در ادامه مجیدغفاری مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی کرمان به مشکل آب در 
برخی شهرکها ونواحی صنعتی اشاره کرد وگفت:در خصوص احداث شهرک صنعتی 
شماره 4 کرمان که با هماهنگی انجمن سنگ استان مقرر شده است به منطقه ویژه 
اقتصادی سنگ تبدیل شــود ، مجوز آب نداده اند . وی اضافه کرد: همچنین جهت 
توسعه شهرک صنعتی کرمان 2 نیز با کمبود آب مواجه هستیم . در پایان این جلسه 
مقرر شد شــرکت شــهرکهای صنعتی در خصوص نیازهای بودجه ای جهت اتمام 
پروژه ها بررســی کلی انجام دهد تا از سوی نماینده شهرستان های کرمان وراور با 

هماهنگی وزرا و معاونین مشکل این حوزه مرتفع شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان اعالم کرد:

حل مشکالت آموزش و پرورش با
بهسازی نیروی انسانی

مدیرکل آموزش وپرورش استان کرمان گفت: ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی 
بسیاری از مشکات درون و برون سازمانی آموزش و پرورش را حل می کند.

»ابراهیم جهانگیری« در گردهمایی مســوولین گزینش ادارات آموزش و پرورش 
شهرستان ها و مناطق استان اظهار کرد: در آموزش و پرورش و هر سازمانی دیگری 
نیروی انســانی جزء دارایی های نامشهود آن است که نقش بسزایی در جهت تکامل 
و توســعه ســازمان ایفا می کند. وی با اشــاره به اینکه چرخش هر سازمانی به فکر 
و اندیشــه نیروی انسانی آن سازمان بســتگی دارد، افزود: ممکن است در بعضی از 
ســازمان ها ابزار، کار نیروی انسانی را بطور کامل انجام دهد اما در آموزش و پرورش 
ابزار تسهیل گر هستند و بدون معلم کارایی ندارند.  مدیرکل آموزش وپرورش استان 
کرمان بیان کرد: در حوزه ی آموزشــی ارتباطات چهره به چهره و الگوبودن معلم در 
شخصیت دانش آموزان موثر اســت وهیچ جایگزینی ندارد. وی یادآور شد: مدرسه، 
موتور محرکه آموزش و پرورش و معلمین، موتور محرکه  مدرسه هستند. جهانگیری 
گفت: باتوجه به موثر بودن نیروی انسانی در تحقق اهداف تعلیم و تربیت ساماندهی، 
بهسازی و توانمندسازی معلمین اولویت اصلی آموزش و پرورش استان کرمان است 
چراکه ساماندهی و بهسازی نیروی انسانی بسیاری از مشکالت درون و برون سازمانی 

آموزش و پرورش را حل می کند./ایسنا

 تا 14 اسفندماه برگزار می شود؛

نهمین المپیاد دانش آموزی و دانشجویی فرش 
دستباف کشور در کرمان

12 تا 14 اسفندماه ســال جاری نهمین دوره المپیاد فرش دستباف در دو سطح 
دانش آموزش و دانشجویی در کرمان برگزار می شود.

علیرضا ابوالحسنی مسوول روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان اظهار کرد: بنا به پیشــنهاد مرکز ملی فرش دســتباف کشور نهمین دوره 
المپیاد فرش دســتباف در دو سطح دانش آموزش و دانشــجویی در اسفندماه به 
مدت چهار روز در کرمان برگزار می شــود. وی افزود: هفتمین دوره المپیاد فرش 
دســتباف نیز در کرمان به صورت مطلوب و موفقی برگــزار گردیده که به همین 
دلیل مســئولین مرکزملی فرش ایران کرمان را برای دومین بار بعنوان میزان این 
المپیاد انتخاب نمودند.  ابوالحســنی در ادامه تصریح کرد: در کمیته فرش استان 
کرمان که در محل این ســازمان تشکیل گردید، مقرر شد نقشه های قدیمی قالی 
شــرکت فرش که مالکیت آنها مربوط به ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
کرمان می باشــد، جهت بازســازی و ترمیم بصورت امانــی در اختیار بخش فرش 
دانشکده هنر دانشگاه شــهید باهنر کرمان قرار گیرد تا ضمن ترمیم و بازسازی با 
مجوز اداره فرش ســازمان صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده عالقه مندان اعم 
از تولیدکنندگان، دانشــجویان رشته فرش و افرادی که با فرش دستباف در ارتباط 

هستند، قرار گیرد./ایسنا

استاندار کرمان گفت: تاکنون زمینه 
حضور بیش از 50 موسســه و شرکت 
اقتصادی در استان کرمان فراهم شده 
تا در راســتای ایجاد اشتغال و توسعه 

سرمایه گذاری وارد صحنه شوند.
علیرضا رزم حســینی در همایش 
تجلیل از ستایشگران اهل بیت )ع( در 
محل حسینیه ثاراهلل کرمان افزود: در 
حال حاضــر تمامی ارکان حکومت در 

امر توسعه همدل هستند.
وی گفت: ظرفیت های اســتان در 
حوزه های معدن، کشاورزی و اقتصاد 
در سطح کشــور مطرح شده تا زمینه 
جذب ســرمایه گذاران هرچه بیشــتر 

فراهم شود.
وی بــا تاکید بر این کــه امروز در 
جهان اســالم و ایران نیــاز به وحدت 
بیشتر داریم تا در آینده روزگارط بهتر 
از امروز را داشــته باشیم، عنوان کرد: 
وحدت سیاســی یکی از ثمرات اجرای 
طرح مثلث توســعه در استان کرمان 
است. اســتاندار کرمان فرهنگ سازی 
دربــاره فرهنگ اقتصادی در اســتان 
را یکــی دیگر از اقدامات انجام شــده 
ذکر کرد و گفت: حضــور ائمه جمعه 
و جماعات به عنوان افراد مورد اعتماد 
مردم به عنوان ناظر اجرای طرح مثلث 
توســعه موجب شده تا امامان جمعه و 
جماعات در صحنه پیشرفت و توسعه 

استان حاضر باشند.
اقدامات استان در مبارزه

با حاشیه نشینی
وی بیــان کرد: حاشــیه نشــینی 
استان است  اولین دغدغه مســووالن 
که مشکالت امنیتی، بهداشتی و سایر 

مشکالت را در پی دارد.
رزم حسینی با بیان اینکه براساس 
آمــار موجود، ۷5 درصــد زندانیان در 
کشــور از حاشــیه نشــینان هستند، 
تصریــح کرد: کار خوبی در اســتان از 
ســوی فرمانداران به منظور مقابله با 

حاشیه نشینی انجام شده است.
وی با تاکید بــر این مطلب که در 
مقابله با حاشیه نشینی بدون تبعیض 
و اغماض اقدام شده است، عنوان کرد: 
تاکنون 9۳۷ هکتار از مناطق حاشــیه 

ای شهرهای اســتان آزاد سازی شده 
که بیش از ۷00 هکتار در شهر کرمان 

بوده است.
وی گفت: براســاس اقدامات انجام 
شده در راستای مقابله با پدیده حاشیه 
نشــینی در اســتان کرمان، زمینه ای 
فراهم شــد که از حاشــیه نشینی 50 
هزار نفری که در ســال هــای آینده 

ایجاد می شد، پیشگیری شود.
نماینــده عالــی دولت در اســتان 
رییــس مجلس  نائب  افــزود:  کرمان 
شورای اســالمی در ســفر به استان 
کرمان گفت که اقدامات این استان در 
مقابله با حاشــیه نشینی تا 500 سال 

آینده هم قابل تقدیر است.
وی خاطرنشــان کرد: کار مقابله با 
حاشیه نشینی انجام شده و به صورت 
دقیق و با حمایت نماینده ولی فقیه در 

استان ادامه می یابد.
طرح های عمرانی استان کرمان

از زبان استاندار
استاندار کرمان به برخی طرح های 
عمرانی انجام شده یا در دست انجام در 
این استان اشاره کرد و گفت: مرمت و 
بازسازی محور گردشگری بازار کرمان 

یکی از این اقدامات بوده است.
وی ادامــه داد: گرچه کار مرمت و 
بازســازی محور گردشگری کرمان به 
کندی پیش می رود اما باید ادامه یابد 

و پیگیر انجام آن هستیم.
رزم حســینی افزود: طرح کوثر نیز 
به منظور باز کردن گره ترافیکی شهر 

در حال انجام است.
نوریه  بیمارســتان  ساماندهی  وی 
و ایجــاد هتلینگ این بیمارســتان را 
مورد اشــاره قــرار داد و تصریح کرد: 
باغ تاریخــی فتح آباد که محل حضور 
اشــرار و معتادان شــده بود، امروز به 
محلی گردشگری تبدیل شده که پس 
از کامل تر شدن به ثبت جهانی خواهد 

رسید.
وی ادامــه داد: در صــورت ثبــت 
جهانی باغ فتح آباد و روســتای صخره 
ای میمند اســتان کرمان با چهار اثر 
ثبت جهانی شــده در کشور بی نظیر 

خواهد بود.
اســتاندار کرمان با اشاره به اجرای 
طرح بــزرگ پارک گردشــگری خبر 
پتروشــیمی کرمان در  گفت: طــرح 
حال انجام اســت و برای نخستین بار 
در اســتان طرح پتروشــیمی خواهیم 

داشت.
وی افــزود: عقــب افتادگی زیادی 
در مسایل شــهری کرمان وجود دارد 
که باید برطرف شــوند و در این رابطه 

اســتانداری کرمان تــالش دارد 500 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری در این 

زمینه جلب کند.
آب در کرمان حکم نفت را 

دارد
اســتاندار کرمان با اشاره به اجرای 
طــرح همیاران آب در اســتان گفت: 
اســتان کرمان، کم آب اســت و باید 
تبلیغ کنیم که با مشــکل کمبود آب 

روبرو هستیم.

وی خاطرنشــان کــرد: در بخش 
کشــاورزی از آب که چاه نفت استان 
کرمان است به گونه نادرستی استفاده 
می شود که باید از آن جلوگیری شود.

وی گفــت: ۳۷0 حلقــه چــاه آب 
غیرمجاز در اســتان کرمان بسته شده 
اســت و ایــن کار را ادامه می دهیم و 
اجازه نمی دهیــم چاه های غیر مجاز 
که بدون مجوز هستند، مورد استفاده 

قرار گیرند.
فــوالد  افتتــاح  از  رزم حســینی 
بردسیر در دهه فجر خبر داد و افزود: 
بیمارســتان ۳00 تختخوابــی پیامبر 
اعظــم )ص( نیز در دهــه فجر بطور 

رسمی افتتاح می شود.
وی بیــان کــرد: افتتاح فــرودگاه 
جیرفت بعد از 15 سال در دولت تدبیر 
و امید انجام شــده است که در توسعه 

اقتصادی نقش مهمی دارد.
وی توســعه صنعت خودروسازی را 
یکی دیگر از اقدامات انجام شــده در 
اســتان کرمان ذکر کرد و گفت: باید 
در زمینــه های زیباســازی، زیســت 
محیطی، ساماندهی ورودی های شهر 
و ســاماندهی و انتقــال آب های زیر 

سطحی کارهای زیادی انجام شود.
استاندار کرمان بافت ۳0 هزار متر 
مربع فرش در اســتان کرمان را مورد 
اشاره قرار داد و افزود: تمامی دارهای 
قالی خوابیده در استان فعال می شوند 
و فرش کرمان بــه جایگاه خود بر می 
گــردد و 20 بهمن با حضــور معاون 
اول رییس جمهور افتتاح این طرح را 

خواهیم داشت.
شهر کرمان باید به جایگاه 

اصلی خود برگردد
اســتاندار کرمان با تاکید بر اینکه 
شهر کرمان باید به جایگاه اصلی خود 
برگــردد، گفت: اســتان کرمان قطب 
جنوبشرق بوده است و این جایگاه باید 

برگردد.
وی تاکید کرد: کرمان استانی است 
که لشکر 41 ثاراهلل را ایجاد کرده است 

و باید به جایگاه خود برگردد.
مدیر پشت میز نشین نداریم

رزم حسینی گفت: مدیر پشت میز 
نشین در کرمان نداریم و مدیران باید 

به شهرستان ها سفر کنند.
وی افزود: در یک سال گذشته ۸6 
سفر به جای جای استان کرمان انجام 

داده ام.
دولــت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
اقتصادی هســتیم تا مردم را توانمند 
کنیم و این پتانســیل در تمامی بخش 
های استان اســت که نیاز به همدلی 
دارد و در ایــن رابطه نیاز به سیاســی 
بازی نیســت و باید با وحدت سیاسی 

به پیش رفت.
استاندار کرمان گفت: انتخاب قلعه 
گنــج به عنوان شــهر نمونــه اقتصاد 
مقاومتی نیز انجام و کارهای مطالعاتی 
آن نیز آغاز شــده و روند آن در حال 
انجام اســت و بــا اجرای آن شــاهد 
خواهیم بود که شهروند قلعه گنجی به 
جایگاه اصلی خود می رســد و زندگی 

مدرنی خواهند داشت.
رسانه ها باید کاستی ها را به

 مردم بگویند
وی تصریح کــرد: ارتباط خوبی با 
رسانه ها داریم و هر جا فکر کنند غلو 
می کنیم مــی توانند ببنید و به مردم 

اعالم کنند.
وی اظهار کرد: کارهای بزرگتری را 
نیز می توان انجام داد تا امر توســعه 
را در شهرســتان ها و روستاها داشته 
باشــیم و اجازه مهاجرت به شهرها را 
نداد و با درایــت و تدبیر این کارها را 

می توان انجام داد.
اســتاندار کرمــان همچنین گفت: 
ایام ماه های محرم و صفر، آیین های 
عزاداری بسیار خوبی در استان کرمان 
برگزار شد که خیل عظیم مردم از آنها 

بهره مند شدند.
وی اضافه کرد: مداحان را می توان 
رابط بین مردم و مســووالن دانست و 
از این رو شایسته است که مداحان به 
بیان خدمات و تالش های انجام شده 
در اســتان به مردم بپردازند و مواردی 
مانند بحــران آب را در جامعه تبیین 

کنند./ ایرنا

سرویس خبر) ســید حسن فاطمی 
گروه(مراســم اختتامیه سی و هفتمین 
دوره مســابقات قــرآن کریــم )مرحله 
اســتانی(  از سوی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه اســتان کرمان با حضور مردم و 
جمعی از مسئوالن و متسابقان برگزیده  
)شــامگاه نوزدهم دی مــاه  (در محل 
مسجد قائم شهرستان کرمان برگزار شد.

قاســمی  محمــد  حجت االســالم 
زاده،مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریه 
اســتان کرمان، در این مراســم ضمن 
تبریک ســالروز تولد حضرت نبی اکرم  
)ص(  و میــالد خجســته حضــرت اما 
جعفــر صــادق )ع( بیان داشــت:همه 

دســتگاههای فرهنگی و دینی مجاز به 
برگزاری مسابقات قرآن کریم هستند اما 
برگزاری این مسابقات  از لحاظ رسمی 
توسط سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
برگزار می شود که تا مراحل بین المللی 

ادامه دارد.
وی ادامه داد: امســال با تالشــهای 
صــورت گرفته در حــدور ۳0 هزار نفر 
در  سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن 
کریم شرکت کردند که این رقم در سال 
گذشته تنها  9هزار نفر بوده است واین 
رشــد به معنای  توجه جامعه ،اساتید، 
مسئولین و از همه مهمتر زحمات پدر و 
مادرانی است که فرزندان خود را با قرآن 

مأنوس و تربیت نموده می باشد.
حجت االســالم قاسمی زاده با اشاره 

به رقابتهای مرحله اســتانی مســابقات 
قران کریم افزود: از مجموع 600 نفر راه 

یافته به مرحله استانی در نهایت بیش از 
یک صد نفر در دو رده ســنی شکوفه و 
بزرگسال موفق به کسب مقام اول تا سوم 
شده اند که ۳۳ نفر از این عزیزان موفق 
به حضور در رقابتهای کشــوری شدند. 
حجت االسالم قاســمی زاده مهمترین 
ضروریت امور فرهنگی اوقاف را تبلیغ و 
نشر فرهنگ قرآن کریم در جامعه عنوان 
و با اشاره به کمبود موقوفات قرآنی  در 
استان تصریح کرد:ما امروزه موقوفاتی با 
نیات متعدد و مختلف در ســطح جامعه 
داریم امام برای حوزه قرآن کریم با توجه 
به خروجی برنامه های اجرایی موقوقات 
ثبت شده بسیار کمی داریم که نیاز است 

واقفین خیراندیش نســبت به این مهم  
اهتمــام ویژه ای بپردازند. وی همچنین 
با اشاره به سهمیه 10 هزار نفری اوقاف 
در طرح تربیــت حافظان و قاریان قرآن 
کریم اظهار داشت: هم اکنون این طرح 
در 112 پایــگاه  با محوریت امامزادگان 
و بقاع متبرکه ،مســاجد و تکایا زیر نظر 
مربیان آمــوزش دیده و مجرب در حال 

برگزاریست.
در پایــان این  اختتامیــه عالوه بر 
ازنفرات برگزیده مسابقات قرآن  تجلیل 
کریــم نیــز  از 25 مربی طــرح تربیت 
حافظان قــرآن کریم با اهداء لوح تقدیر 

تجلیل به عمل آمد.

اختتامیه مرحله استانی سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن اوقاف در کرمان برگزار شد

روغن شترمرغ خالص، غیر صنعتی و پاک
موثر در رفع چین، چروک، انواع جوش و کک و مک 

و درمان دردهای مفصلی

www.roghanshop.ir سفارش آنالین
برای سفارش مستقیم روغن شترمرغ خالص و دریافت در محل

با شماره 1596-597-0921  و 9827-944-0936 تماس بگیرید

یکبار امتحان کنید تا مشتری دائم ما باشید

نیازمندیم
به دو فروشنده 
خانم با روابط 
عمومی باال 
نیازمندیم.

09199694694

 استاندار کرمان:

زمینه حضور بیش از
 50 موسسه اقتصادی در 
استان کرمان فراهم شد
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اخبار كوتاه

تاکید بر تعامل تربیت بدنی آموزش و پرورش و 
هیات والیبال کرمان

نشست مشترک همکاری ماشااله میرزا حسینی معاونت تربیت بدنی و سامت 
آموزش و پرورش و علی اکبر ثابتی پور رئیس هیات والیبال استان برگزار شد.

دراین نشست دو طرف در خصوص توسعه و رونق والیبال در آموزش و پرورش 
با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند. آموزش یکســان ســازی معلمین تربیت بدنی 
اســتان کرمان با همــکاری هیات والیبال، اجرا  و آماده ســازی کتاب الکترونیک 
والیبال اســتان، آغاز طرح اســتعداد یابی والیبال در مدارس و حمایت ویژه تربیت 
بدنی نواحی یک و دو از کانون های استعداد یابی والیبال از جمله مباحثی بود که 

از سوی طرفین مورد تاکید قرار گرفت.

کرمان؛ استان برتر کشور در برگزاری
ورزش های صبحگاهی

دبیرهیات ورزش های همگانی اســتان کرمان گفت: ورزش صبحگاهی در هیچ 
استانی مانند کرمان منظم و با برنامه برگزار نمی شود.

محمــد زندوکیلی با اعالم این خبر اظهار کرد: پنجشــنبه هر هفته در کرمان 
همایش ورزش صبحگاهی برگزار می شــود که در برخی مواقع به دلیل مناسبت ها 
به صورت استثنا روز برنامه جابه جا و یا محل برگزاری همایش تغییر می یابد. وی 
در ادامه افزود: 4 مکان ورزش صبحگاهی را در کرمان در نظر گرفته ایم که پارک 
ریاضیــات، پارک مطهری، پارک خاتم و پارک مادر از جمله پارک هایی هســتند 
که به صورت 4 ایســتگاه اصلی ورزش صبحگاهی هر روز عموم مردم را در کمال 
امنیت ســاماندهی می کنند ضمن اینکه هر پنجشنبه بین 20 الی 25 جایزه را به 
قید قرعه به شــرکت کنندگان اهدا می کنیــم. دبیرهیات ورزش های صبحگاهی 
استان کرمان عنوان کرد: هیات با تمامی ادارات دولتی و خصوصی جهت برگزاری 
ورزش صبحگاهی وارد مذاکره شــده و تا به امروز بسیاری از ادارات میزبان ورزش 
صبحگاهی با حضور کارمندانشــان بوده اند و این هفته نیز در روز سه شنبه )فردا( 
کانون بازنشستگی ارتش جمهوری اسالمی ایران میزبان ورزش صبحگاهی خواهد 
بود که در ادامه روز هجدهم دیماه نیز اتحادیه صنف خرازان اســتان دیگر میزبان 

ورزش صبحگاهی است./ایسنا

موفقیت داوران کرمانی در دوره آموزشی 
داورانلیگ برتر فوتبال

داوران کرمان با قبولی در تســت آمادگی جسمانی داوران لیگ برتری فوتبال 
کشور دوره توجیهی آموزشــی نیم فصل داوران لیگ برتر را با موفقیت پشت سر 

بگذارند.
آقایان ســید رضا مهدوی و امیر رضا آشــورماهانی  داور و کمک داور کرمانی 
توانســتند در این دوره با موفقیت در تست آمادگی جسمانی مجوز قضاوت در دور 
برگشت بازی های لیگ برتر را اخذ کنند. حسن عسکری مسئول دپارتمان داوری 
کشــور ، فریدون اصفهانیان ، علی رضا فغانی و جمعی دیگر از داوران پیشکسوت 
کشــور در ســه روز اخیر حضور فعالی در دوره توجیهی داوران  لیگ برتر فوتبال 

کشور داشتند. 

دوره های تخصصی ورزش پهلوانی و زورخانه 
ای برگزار می شود

هیات پهلوانی و زورخانه ای اســتان کرمان قصد دارد تا با برگزاری دروه های 
آموزش عمومــی و تخصصی ورزش پهلوانی و زورخانه ای در ســطوح مبتدی تا 

پیشرفته استعداد های این رشته را در شهر کرمان شناسایی و پرورش دهد.
محســن مساحی رئیس هیات دراین خصوص می گوید:  قصد داریم با برگزاری 
دوره های آموزشــی در رده های سنی خردســاالن، نونهاالن ، نوجوانان و جوانان 
تحت نظر مدرســان رسمی فدراسیون زمینه رشــد و توسه هرچه مناسب تر این 
رشته را در شهر کرمان فراهم آوریم. وی افزود: عالقمندان می توانند با مراجعه به 
زورخانه های شهر کرمان تا پایان وقت اداری  دوشنبه ششم بهمن ماه برای شرکت 

در دوره های آموزشی ثبت نام کنند.

ارجمندی رئیس هیئت سوارکاری کرمان شد
علی ارجمندی با کسب 17 رأی، رئیس هیئت سوارکاری استان کرمان شد.

مجمع انتخاباتی هیئت سوارکاری اســتان کرمان صبح امروز با حضور مسعود 
خلیلی رئیس فدراســیون سوارکاری کشور برگزار شد. علی ارجمندی با کسب 1۷ 
رأی از مجموع آرا به مدت چهار ســال به عنوان رئیس هیئت ســوارکاری استان 
کرمان انتخاب شد. گفتنی است، انتظاری نیز دیگر کاندیدای این مجمع بود که به 

نفع ارجمندی از مجمع کناره گیری کرد.

سید حمیدرضا ترابی اولین نخبه ورزش 
زورخانه ای استان کرمان شد

چندی پیش طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون، سید حمیدرضا ترابی ‘نخبه 
ورزش زورخانه ای شد.

بــه گزارش پایــگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان به نقــل از روابط عمومی 
فدراســیون پهلوانی و زورخانه ای، ترابی دارای سه دوره متوالی مقام اول مسابقات 
قهرمانی برگســاالن کشور در رشته میل بازی ســنگین )1۳۸9-1۳90-1۳91( 
و تایید صالحیت اخالقی اســت که توســط فرهاد طلوع کیان )رییس فدراسیون 
پهلوانــی و زورخانه ای( به دریافت حکم نخبه ورزش زورخانه ای و عنوان جوانمرد 
مفتخر شــده است که روز گذشته حکم خود را از دستان حمیدرضا اعرابی )اولین 
نخبه ورزش زورخانه ای و دبیر فدراســیون پهلوانــی و زورخانه ای( دریافت کرد. 
شایان ذکر است قهرمانان ۳ سال پیاپی در رشته ها و اوزان مختلف ورزش پهلوانی 
و زورخانه ای )مرشــدی، 4 وزن کشتی پهلوانی، ســنگ، کباده، میل گیری، 2 میل 
بازی  ۳ و 4 میل بازی، میل بازی سنگین، چرخ تیز، چرخ چمنی، میانداری، تیمی 
زورخانه ای و ...( در رده ســنی بزرگســاالن کشور که صالحیت و صفات اخالقی و 
اجتماعی الزم را دارا باشند، به عنوان نخبه ورزشی و جوانمرد مفتخر و یک رتبه به 

رتبه ورزشی ایشان اضافه خواهد شد.

پیروزی آسمان خراش های کرمان در خانه حریف
تیم بسکتبال مس کرمان در هفته پانزدهم رقابت های لیگ دسته اول کشور به 

یک برد شیرین و دلچسب خارج از خانه دست یافت.
بلند قامتان مس که در بازی این هفته ی خود در کرمانشاه میهمان تیم مانیزان 
بودند در پایان یک بازی ســخت و فشــرده به پیروزی 60 بر 5۸ دست یافتند. در 
این بازی دشوار و پایاپای دو تیم در اکثر دقایق بازی با نتیجه تساوی کار را دنبال 
می کردنــد اما در نهایت و در ثانیه های پایانی بازی تیم مس با تجربه ی باالی خود 
بازی را کنترل کرد تا با اختالف دو گل برتری، امتیاز کامل مســابقه را به حساب 
خود بریزد. مس با این برد اولین پیروزی نیم فصل دوم و ششــمین برد کلی خود 
در 1۳ مسابقه ی لیگ یک را کسب کرد تا با 19 امتیاز در رده ی هشتم جدول قرار 
بگیرد. تیم مس با توجه به یک بازی کمتر خود نســبت به رقبا این شانس را دارد 

که خیلی زود به جمع چهار تیم باالی جدول برسد./ایسنا

پیشکسوتان فوتبال مس پا به توپ شدند
بازیکنان و مربیان پیشکســوت تیم های فوتبال مس دور هم جمع شــدند تا 

تمرینات تیم فوتبال پیشکسوتان مس را استارت بزنند.
به نقل از ســایت باشــگاه مس، مو ســفیدکرده های فوتبال مس چه در زمین 
مسابقه و چه برروی نیمکت  تیم های مس از روز گذشته تمرینات خود را در زمین 
تمرینی اختصاصی مــس در جاده ی هفت باغ کرمان آغاز کردند تا همچنان ثابت 
کنند جزئی از باشــگاه بزرگ صنعت مس کرمان محســوب می شوند. باشگاه مس 
کرمان که به اســتفاده از همه ی بزرگان فوتبال خود اعتقاد دارد حاال با تشــکیل 
این تیم، بزرگان فوتبال باشــگاه خود را بیشتر از همیشه در گود می بیند و با آن ها 
ارتبــاط برقرار می کند. در میان همه ی بــزرگان این تیم چهره هایی چون کهندل، 
محمدی، جالل کمالی، ودیعتی، سعیدیان، نامجو، میرزایی، نخعی و... توپ می زنند 
و اســتقبال شدید و گرم همه ی این بزرگان از تیم پیشکسوتان مس ثابت کرد که 
هنوز ســالمت در تن های همه ی این عزیزان مو ســفید کرده موج می زند. هدایت 
این تیم قرار بود بر عهده ی ایرج کهندل باشد که وی از این کار عذرخواهی کرد تا 
آقای عبدالرشیدی سرمربی بزرگان مس باشد. سرپرستی این تیم نیز برعهده آقای 
ســتاری می باشد. تیم پیشکسوتان بازیکنان و مربیان مس خود در اولین مرحله ی 
کار خود یک بازی دوســتانه با تیم پیشکسوتان بانک تجارت تهران برگزار خواهد 

کرد که تاریخ دقیق این بازی به زودی مشخص خواهد شد./ایسنا

پس از سپرده شدن سکان بسکتبال 
استان کرمان به دست کادر جدید امروز 
نخستین نشست با روسا و دبیران هیأت 
های بسکتبال شهرســتان های استان 
کرمــان برگزار گردید. این نشســت در 
ساعت 10 صبح با حضور روسا و دبیران 
هیئت های شهرســتان هــای کرمان، 
رفســنجان، ســیرجان، بافت، بم، راور، 
بردسیر، سرچشمه، شهربابک و جیرفت 
و با حضور روســای کمیته های اجرایی 
هیأت اســتان در تاالر شقایق هفت باغ 

کرمان آغاز شد.
در آغاز این جلســه مهدی سیاوشی 
رئیس هیأت بســکتبال اســتان ضمن 
تشــکر از حضــور مدعوین بــه معرفی 
برنامه های هیأت پرداخت. سیاوشــی 
ضمن اشــاره به اصلی ترین برنامه های 
هیأت در سالجاری تأکید کرد که برنامه 
های ســال 94 هیأت استان در راستای 
برنامه های فدراســیون بسکتبال کشور 
خواهــد بود که بــه زودی انتخابات آن 
برگزار خواهد شــد. در ادامه سیاوشی 
ضمــن معرفی روســای کمیتــه های 
اجرایی هیأت اســتان از ایشان خواست 

تا برنامه های خود را اعالم کنند.
در ادامــه روســای هیــأت هــای 
شهرستان های اســتان به ارائه دیدگاه 
ها و نظــرات خود پرداختنــد و اصلی 
ترین نیازهــای خود را بیــان نمودند. 
شهرســتان ها مهمترین نیازهای خود 
را کمبود تجهیزات بســکتبال و کمبود 
مربی و داور رسمی اعالم کردند و مقرر 
شد تا حد امکان این نیازهای شهرستان 
ها مرتفع شود. در این جلسه وب سایت 
اطالع رسانی هیأت بسکتبال استان به 
حضار معرفی شــد و از آن ها خواسته 
شــد تا از این طریق با هیأت استان در 

ارتباط باشند.

نشست روسا و دبیران هیأت های بسکتبال شهرستان های استان کرمان

مراســم چهل و هفتمین سالروز بزرگداشت یاد و خاطره جهان پهلوان تختی در 
محل زورخانه شــهید زاده کفاش شــهر کرمان با حضور جامعه ورزش زورخانه ای 
کرمان برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی هیأت پهلوانی و زورخانه ای اســتان 

کرمان، در این مراسم محسن مســاحی رئیس هیأت پهلوانی و زورخانه ای استان 
کرمان طی سخنرانی اظهار کرد : هرساله فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای مراسمی 
را در ابن باویه محل دفن جهان پهلوان تختی برگزار می کند و ما هم به رسم دینی 

که پهلوان گردن تک تکمان دارد بر خود وظیفه دانستیم این مراسم یادبود را برگزار 
کنیم. در ادامه این مراسم مساحی جهت تشویق ۸ نفر از نونهاالن و نوجوانان حاضر 

در گود زورخانه، جوایز نقدی به آنها اهدا کرد.

مراسم بزرگداشت جهان پهلوان تختی در کرمان برگزار شد

جایگاه پهلوانی کرمان در رده بندی فدراسیون
 را ارتقا می دهیم

رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای اســتان کرمان گفــت: ارتقای جایگاه هیئت 
پهلوانــی و زورخانه ای اســتان کرمان در رده بندی فدراســیون در پایان امســال از 

مهمترین برنامه های این هیئت است.
محسن مســاحی رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان اظهار داشت: 
اداره کردن هیئت پهلوانی و زورخانه ای کار ســخت و پر دردســری است. وی افزود: 
با توجه به فضای حاکم بر رشــته پهلوانی و زورخانه ای، توانســته ایم فضای رفاقت و 
دوســتی بیشــتری را در هیئت حاکم کنیم و امیدوارم ثمره تالش و زحمات همه 
اهالی این رشــته در نهایت موجب گردش چرخ این رشــته و موفقیت اســتان در 
رده بندی کشوری این ورزش شود. مساحی میزبانی کرمان از دو دوره مسابقه پهلوانی 
و زورخانه ای قهرمانی کشور را از جمله اقدامات هیئت در چند ماه از اخیر عنوان کرد 
و اظهار داشــت: انتظار دارم فعالیت های هیئت در ابعاد و بخش های مختلف توسعه 

یابد و همه کمیته ها و شهرســتان ها با پشتکار و برنامه ریزی در صعود جایگاه هیئت 
در ســطح کشور نقش آفرین شوند. رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان 
عنوان داشــت: ارتقای جایگاه هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان در رده بندی 
فدراســیون در پایان ســال و برگزاری همایش بزرگ کهن کســوتان و پیشکسوتان 
پهلوانــی و زورخانه ای اســتان از مهمترین اهداف و برنامه هــای هیئت در چند ماه 

پایانی سال جاری است.
ورزشکار بی اخاق ماندگار نخواهد شد

در ادامه مدیرکل ورزش و جوانان کرمان گفت: ورزشکاری که با اخالق و تهذیب 
فاصله دارد از نظر ما ورزشکار نیست و هیچگاه در ورزش ماندگار نخواهد شد، حتی 

اگر این ورزشکار باارزش ترین مدال های جهانی را کسب کند.
محمود محمودی نیا اظهار داشــت: اقتدا به سیره و روش زندگانی موالی متقیان 
حضرت علی)ع( یکی از مبانی اصلی این رشته ورزشی است و سیره و مرام زندگانی 
امام اول شــیعیان جهان همان دســتورات و ارزش های دین اسالم است. وی افزود: 

زورخانه صرفا مکانی برای ورزش کردن نیســت و این رشته ابزار مهمی برای ترویج 
و توســعه فرهنگ گذشــت، جوانمردی و ایثار اســت، به نظر من ورزشکاران ما در 
زورخانه ها اصول اخالقی و پهلوانی را فرا می گیرند و نشاط و تحرک و پویایی اولویت 

دوم ورزشکاران این رشته است.
محمودی نیــا ورزش را اهرم معجزه آســایی برای جذب جوانان دانســت و افزود: 
اولویت ما در توسعه ورزش ترویج فرهنگ جوانمردی و پهلوانی است، ورزشکاری که 
با اخالق و تهذیب فاصله دارد از نظر ما ورزشکار نیست و هیچگاه در ورزش ماندگار 
نخواهد شــد، حتی اگر این ورزشــکار باارزش ترین مدال های جهانی را کسب کند. 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان کرمان عنوان داشــت: اگر افرادی همچون پوریای 
ولی و تختی در تاریخ کشــورمان ماندگار شــدند، تنها یک دلیل داشــت و آن هم 
همین فروتنی و جوانمردی اســت. وی در ادامه مرشدان را ستون زورخانه ها دانست 
و گفت: ضرب و نوای مرشــدان انگیزه و عالقه هنرنمایی را در ورزشکاران حاضر در 
گــود زورخانه زنده می کند و باید عنوان کرد مرشــدان نقش مهمی در رونق ورزش 

زورخانه ای و پهلوانی بر عهده دارند.
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آگهی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون  و ماده 1۳ آئین نامه  قانون تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  برابر 
رای شماره 1۳9۳60۳1900۷025291 هیات دوم موضوع  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  فاقد سند رسمی  مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان  تصرفات مالکانه  بالمعرض متقاضی آقای علی پهلوان زاده  لنگری  فرزند ماشا اهلل  بشماره شناسنامه  5 
صادره از کرمان در ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 4۳5/۸2 متر مربع  تحت پالک 52۷2 فرعی از ۳6۸2 اصلی مفروز و مجزی شــده  از 
پالک 120 فرعی از ۳9۸2 اصلی واقع در بخش  2 کرمان به آدرس  خیابان گوهری خیابان شهید نگارستانی  شرقی 10 سمت راست ملک سوم  
خریداری از محل  مالکیت  سید قاسم سید جعفری محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی اعتراض خود را 
به مدت دو ماه به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

نماید . بدیهی است  در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار  نوبت اول 10/2۳/ 1۳9۳       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۳9۳/11/0۷

 م الف 4۸۳5
 رییس ثبت اسناد  وامالک شهرستان کرمان هوشنگ رضا زا ده

آگهی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون  و ماده 1۳ آئین نامه  قانون تعیین تکلیف  وضعیت  ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی  
برابــر رای شــماره 1۳9۳60۳1900۷025454و 1۳9۳60۳1900۷02546۳  هیات دوم موضوع  قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ســاختمانهای  فاقد سند رسمی  مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمان  تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی خانم صغری  پورشیخ علی 
اندوهجردی فرزند علی  بشــماره شناســنامه  2 صادره از شهداد و اقای محمد پور شــیخ علی اندوهجردی بشناسنامه شماره  1 صادره از شهداد 
فرزند غالمحســین  بالمناصفه در ششــدانگ یک باب خانه  به مساحت 169/96 متر مربع تحت پالک  ۷9۳ فرعی از ۳96۸ اصلی واقع در بخش 
2 کرمان به ادرس  ســر اســیاب خیابان سرد خانه  کوچه خیام  خریداری از محل مالکیت ماشااهلل  جعفری نژاد فرسنگی محرز گردیده است.. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  متقاضی اعتراض 
داشته باشند می توانند از تاریخ  انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  به این اداره تسلیم  و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض ، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید . بدیهی است  در صورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار  نوبت اول 10/2۳/ 1۳9۳       تاریخ انتشار نوبت دوم: 11/0۷/ 1۳9۳
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مدیرکل ورزش و جوانان استان 
ایجاد گردشــگری  لزوم  بر  کرمان، 

ورزشی در استان تأکید کرد.
 محمــود محمودی نیا در مجمع 
موتورسواری  هیأت  رییس  انتخابی 
و اتومبیل رانی اســتان که با حضور 
و  موتورسواری  فدراســیون  رییس 
اتومبیل رانی جمهوری اسالمی ایران 
و اعضای مجمع در اداره کل ورزش 
و جوانان اســتان برگزار شد، گفت: 
رشــته ی ورزشی موتورســواری و 
اتومبیل رانی، یکی از پرهیجان ترین 
رشته های ورزشی دنیاست و به این 
دلیل که ورزش کار هم لذت می برد 
و هم تخلیه ی هیجانی می شــود و 
مورد  می برند،  لذت  تماشاگران  هم 

اقبال جوانان است.
وی با بیان این که انســان طالب 

این اســت که همیشه در اوج باشد 
و اوج ســرعت در رانندگــی، یکی 
از عالیــق جوانــان اســت، گفت: 
آمادگی ذهنی، جســمی، داشــتن 
تمرکز، شجاعت، دقت و شهامت از 
ویژگی های ورزش کاران این رشته ی 

ورزشی است.
وی ادامه داد: مــا وظیفه داریم 
فضا و شرایط مناسب را برای جوانان 
عالقه منــد به ایــن ورزش ها فراهم 
کنیم تا جوانان در مکانی مناســب، 
تخلیه ی هیجانی داشته باشند، لذت 
ببرند و اوقات فراغت آن ها پر شود.

وی با بیان این که استان کرمان 
توســعه ی  برای  مناســب  بســتر 
گردشگری ورزشی را دارد، گفت: باید 
هیأت موتورســواری و اتومبیل رانی 
در این راســتا برنامه ریــزی کند و 

این  مسابقات  هرســاله ی  برگزاری 
رشته ی ورزشی در کرمان، در تقویم 

فدراسیون ثبت شود.
محمودی نیــا خاطرنشــان کرد: 
هزینه  ورزشی  گردشــگری  اگرچه 
هایــی دربردارد، امــا ره آورد خوبی 
بــرای اســتان و ورزش کاران مــا 
خواهد د اشــت. وی بــر هم دلی، 
هم افزایــی، هــم کاری و هم فکری 
مدیــران مســئوالن و ورزش کاران 
برای پیش رفت ورزش استان تأکید 
کــرد و گفت: موفقیــت در ورزش 
موتورسواری و اتومبیلرانی، مستلزم 
هم کاری همه ی شــما ورزش کاران 
و اعضای هیأت اســت و همه باید 
صادقانه کمک کنیم تا پاســخگوی 
مطالبــات به حق جوانان و نوجوانان 

باشیم./کرنا

رییس هیــأت موتورســواری و 
گفت:  کرمان  اســتان  اتومبیل رانی 
الزمــه ی موفقیت در هر کار تیمی، 
هم کاری و هم دلی تمام اعضای تیم 

است.
 علی بابایــی در مجمع انتخابی 
و  موتورســواری  هیــأت  رییــس 
اتومبیل رانی اســتان کــه با حضور 
و  موتورسواری  فدراســیون  رییس 
اســالمی  جمهوری  اتومبیل رانــی 
ایــران، مدیــرکل ورزش و جوانان 
استان و اعضای مجمع در اداره کل 
ورزش و جوانان اســتان برگزار شد، 
گفت: با وظایف و عملکرد این هیأت 
بیگانه نیســتم و بــرای کمک در 
راستای ارتقای ورزش اتومبیلرانی و 
موتورسواری استان، نامزد انتخابات 

ریاست این هیأت شدم.

ایجاد پیســت  بــا  افــزود:  وی 
موتوســواری در جنگل قائم توسط 
شهرداری، نهال این ورزش به زمین 
زده شــد و عالقه مند بودم که این 
نهــال بارور شــود و نتیجه ی آن را 

ببینم.
وی بــا بیان این کــه این ورزش 
جذابیــت خوبی برای مــردم ایجاد 
کرده و رتبه های خوبی نیز کســب 
کرده اســت، گفت: برای خدمت به 
این ورزش به میدان آمدم و در حد 
توانم به ایــن ورزش و ورزش کاران 
این رشته ی ورزشی خدمت خواهم 

کرد.
بابایــی بــا اشــاره بــه این که 
شهرداری کرمان به توسعه ی ورزش 
همگانی نگاه ویــژه ای دارد، گفت: 
بخشــی از ورزش همگانی به واحد 

خدمات شهری شهرداری و استفاده 
از پارک ها و امکانات آن برمی گردد.

وی با بیــان این که شــهرداری 
سیاســت گذاری جدیــدی در ابعاد 
مختلف در زمینه ی ورزش همگانی 
دارد، گفت: با تغییــر مدیریتی که 
در باشــگاه ورزشی شهرداری اتفاق 
افتاده و تغییر نگاهی که شهرداری 
به ورزش همگانی داشته، اخیراً یک 
به صورت حرفه ای  کوه نوردی  اکیپ 
راه اندازی  آتش نشــانی  سازمان  در 
شــده تا عــالوه بر امــداد و نجات 
بتوانیم کسانی که عالقه مند به این 

رشته هستند را آموزش دهیم.
وی افــزود: هــر صبــح جمعه 
مســجد  کوه پیمایــی  مســیر  در 
صاحب الزمان )عجــل اهلل فی فرجه( 

این کار در حال انجام است./کرنا

موفقیت در کار تیمی مستلزم هم کاری همه استتأکید مدیرکل ورزش و جوانان استان بر ایجاد گرد شگری ورزشی
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دفتر نمایندگی حزب مردم ساالری در کرمان شروع به کار کرد
این آیین با حضور جمعی از فعاالن سیاسی استان در دفتر نمایندگی این حزب اصالح طلب در کرمان برپا شد.

»محمد فرشاد« که از میهمانان این مراسم بود در دقایقی، با اشاره به اینکه اصالح طلبی در استان کرمان از دیرباز وجود داشته است افزود: از ارکان 
دستیابی به آرمان ها تحزب است که چنانچه بتوان با برنامه و آگاهانه مسیر حزب گرایی را طی نماییم به توفیقات بسیاری دست پیدا خواهیم کرد.

»علی مصطفوی« دیگر سخنران این مراسم با بیان اینکه احزاب در کشور هزینه های زیادی را متقبل می شوند ادامه داد: باید با تدبیر و عقالنیت، 
هزینه ها را کم نماییم. وی اضافه کرد: در کشــور کار گروهی کم صورت پدیرفته و البته مشــارکت نیز گاهی اوقات سخت است اما با تعامل و تحمل 
بیشتر می توان در مسیر جمع گرایی، بخوبی و به درستی حرکت کرد. »پیشگویی« نیز در ادامه این آیین اقدامات دولت را در باز کردن فضای سیاسی 
مثبت ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد: جوانان، بزرگان و پیشکســوتان را با خود همراه نمایند و از ســوی دیگر بزرگان تحمل و هماهنگی خود را با 
قشر پر شور جوان باالتر ببرد.  »ابوسعیدی« رییس ستاد انتخاباتی روحانی در کرمان نیز در این مراسم خواهان پرداختن به توسعه اقتصادِی احزاب 
در کنار فعالیت های سیاسی شد. رضا تاجیک از فعاالن سیاسی استان در ادامه افزود: توده جامعه ما تفکیک چندانی بین احزاب و گروه های اصالح 
طلب و اصولگرا قائل نمی شوند و به همین دلیل باید مراقب باشیم زیرا مردم تمام برنامه ها و کار ما را به حساب جریان می گذارند. وی خاطر نشان 

کرد : یکی از کارهای خوب احزاب ، کادرسازی بویژه بین جوانان و بانوان است که در این دو قشر آنگونه که باید کادرسازی نکرده است.

آگهی مناقصه شهرداری کهنوج 
نوبت دوم

شــهرداری کهنوج به اســتناد موافقت نامه شــماره9۸/52/12۳16 مورخه9۳/9/16 معاونت برنامه ریزی و اشــتغال اســتانداری کرمان طرح 
شــماره0۸۳ر4090۳ با عنوان بهبود عبور و مرور شــهر کهنوج با اعتباری بالغ بر۸/500/000/000 ریال  درنظر دارد، زیرسازی و آسفالت کمربندی 
شــهر را از طریق مناقصه عمومی به شــرکتهای واجد شــرایط که دارای رتبه بندی در زمینه فوق الذکر از معاونت برنامه ریزی استانداری هستند 

واگذارنماید. 
بنابراین از کلیه پیمانکاران تایید صالحیت شده و دارای شرایط مذکور که متقاضی شرکت در مناقصه هستند دعوت می شود جهت خرید اسناد 
مناقصه از تاریخ درج آگهی دوم به مدت پنج روز به شهرداری مراجعه و جهت تحویل کلیه پیشنهادات به مدت دوازده روز از تاریخ درج آگهی دوم 

به آدرس شهرداری کهنوج واحد حراست مراجعه نمایند.
شــرکت کنندگان باید مبلغ ۳2/000/000 ریال به عنوان ضمانت شــرکت در مناقصه به صورت وجه نقد واریزی به حساب 21۷114۳۸6۷001 
تمرکز وجوه ســپرده نزد بانک ملی شــعبه کهنوج به نام شهرداری و یا به صورت ضمانت نامه بانکی و یا اسناد خزانه )اوراق مشارکت بی نام موضوع 
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب1۳۷6( به همراه سایر اسناد تحویل نمایند. در صورتیکه تعداد پیشنهادات واصله حداقل به سه پاکت رسیده 
باشــد، در اولین روزکاری بعد از پانزده روز از تاریخ درج آگهی توبت دوم در محل دفتر شــهرداری بازگشایی پاکات انجام خواهد شد و درصورتیکه 

برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند تضمین شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
سایرشرایط:

1-شهرداری در رد ویا قبول کلیه پیشنهادها مختاراست.
2- به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- به پیشنهادات واصله بعد از روز دوازدهم بعد از آگهی نوبت دوم هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.
4- کلیه هزینه های درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ضمنا تاکنون25درصد از اعتبار فوق الذکر تخصیص داده شده است.
عباس عطاپور وزیری، شهرداری کهنوج
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صفاهانی دبیر حزب مردم ساالری در کرمان: 

باید امید را
به مردم برگردانیم

محمد خاتمی:

هرکس مردم ساالری را 
انکار کند روح زمانه خود را 

نشناخته است.
• ابتــدا دربــاره نمایندگی 
حزب مردم ساالری در کرمان 

توضیح بفرمایید.
ســال 1۳91 با حضــور دکتر 
کواکبیــان حزب مردم ســاالری 
فعالیــت مجــددش را در کرمان 
شروع کرد و برنامه هایی از جمله 
کالس هــای آموزش سیاســی، 
از  تجلیل  و  زیباکالم  ســخنرانی 
آیــت اهلل هاشــمی را در کرمان 
برگــزار نموده ایــم. حزب مردم 
ســاالری از نظر گرایشی در زمره 
قــرار می  اصــالح طلب  احزاب 
ما  اســتان  در  متاســفانه  گیرد. 
احــزاب چنــدان فعالیت خاصی 
ندارنــد و نزدیک به ایام انتخابات 
به صورت قارچی فعال می شوند، 
اما مــا در حزب مردم ســاالری 
برنامه ریزی  فعالیت هایمــان را 
و ساماندهی نموده ایم و تفکری 

بلند مدت داریم.
• نقــش مردم ســاالری در 
اصاحات  هماهنگی  شورای 

محمد  مشــورتی  شورای  و 
خاتمی در چه سطحی است؟

بر  همــواره  کواکبیان  دکتــر 
اتحاد اصالح طلبان تاکید دارند و 
ریاست دوره ای جبهه اصالحات 
هم بر عهده ایشان بود. تالش ما 
در ارائه لیست واحد در انتخابات 

مجلس می باشد.
• بــرای رد صاحیت ها چه 

فکری کرده اید؟
تنها راهــکار ما التزام به قانون 
اساســی اســت، البته با فشــار 
هــواداران اصالحات معتقدیم رد 
صالحیــت ها تاثیــری نخواهند 

داشت.
چه  مجلس  انتخابات  برای   •
بخصوص  دارید؟  ای  برنامــه 
که صحبــت از ائتاف اصاح 
معتدل  اصولگرایان  و  طلبان 

است.
لیستی صرفا اصالح طلبی ایده 
آل است اما با توجه به شرایط  در 
تهران امــکان ائتالف وجود دارد 

اما در کرمان لیست کامل اصالح 
طلب خواهد بود.

چه  عضوگیــری  بــرای   •
تمهیداتی اندیشیده اید؟

هرکــس که اصــالح طلبی را 
قبول دارد مــی تواند عضو حزب 
شــود. برای ایــن امر هــم ابتدا 
فراخوان عمومی می دهیم ضمن 
اینکــه در زمان برگزاری همایش 

هــا هم عالقمنــدان را دعوت به 
عضویت می کنیم.

• شــعبه های شهرســتانی 

حزب فعال شده اند؟
در حال رایزنی هستیم و فعال 
سیرجان، رفسنجان و بافت قطعی 

شده است. ضمنا آقای سلطانی به 
دانشجویی  شاخه  مسئول  عنوان 

انتخاب شده اند.

کنید مجلس دهم  • فکر می 
چه ترکیبی داشته باشد؟

را  مجلس  دو ســوم  امیدوارم 
اصالح طلبان و اعتدالیون تشکیل 
دهند. البته احزاب اصولگرا مرتبا 
جلسه برگزار می کنند اما با توجه 
به پایگاه اجتماعی اصالح طلبان 
اتحاد بیشــتر احــزاب اصالح  و 
طلــب اکثریت را در مجلس دهم 

خواهیم داشت.
• از بحــث انتخابات مجلس 
کــه بگذریم، شــبهه ای که 
به  دارند  اصاحات  هواداران 
فعالیت بدون مشــکل حزب 
مردم ســاالری پس از وقایع 

88 بر می گردد.
پــس از حوادث ســال ۸۸ ما 

ســعی کردیم عقالنــی تر عمل 
کنیم. چــرا که معتقدیم تعطیلی 
احــزاب اصــالح طلــب موجب 
انحــالل تدریجی اصــالح طلبی 
با  می شــود. ما تصمیم گرفتیم 
امکانات حداقلی از حقوق و آرمان 
های اصــالح طلبان دفاع کنیم و 
ادامه فعالیتمان باعث شــد نقش 
موثری در پیروزی اصالح طلبان 
در انتخابات 92 داشــته باشد. به 
قول آقای محمد خاتمی هرکس 
مردم ســاالری را انکار کند روح 

زمانه خود را نشناخته است.
• صحبت پایانی؟

امیدواریــم فعالیــت احــزاب 
اصالح طلب منســجم تر باشد و 

امید را به مردم برگردانیم.

رضا عبادی زاده/جســم و اندیشه- ســجاد صفاهانی جوان خوش آتیه و کارشناس ارشد سازه 

های هیدرولیکی از دوران دانشــجویی به فعالیت سیاسی روی آورد. وی در سال های 
دانشــجویی عضو انجمن اسامی دانشگاه آزاد بوده اســت و مدیرمسئولی دو نشریه 
دانشــجویی را در کارنامه خود دارد. عضویت در شورای مرکزی موسسه خیریه فراز 
پاکی، عضویت در شورای مرکزی پیک صلح و مدیرعاملی چند شرکت از سوابق او می 
باشد. صفاهانی از سال 91 به عنوان دبیر حزب مردم ساالری در استان کرمان انتخاب 
و اخیرا دفتر این حزب را در کرمان فعال کرده اســت. همین موضوع بهانه ای شد برای 

مصاحبه ما با وی که در ادامه می آید:


